
  
  

 

  
   
  
  
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε και ολοκλήρωσε την τεχνική 
υποστήριξη των Πανελληνίων εξετάσεων του 2020 

 

Αθήνα, 13/07/2020 

 

 Η Cosmos Business Systems ανέλαβε και έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία, τη 

συντήρηση και υποστήριξη του απαιτούμενου εξοπλισμού, για όλα τα εξεταστικά κέντρα 

Ελλάδος, που αφορούσαν την μετάδοση των θεμάτων στις Πανελλήνιες εξετάσεις το 2020. 

 Η υποστήριξη αφορούσε πάνω από 1.000 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, 

που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εξεταστικών κέντρων που υπήρξε έως σήμερα. Η 

εύρυθμη λειτουργία των εξετάσεων  αποτελεί ένα κρίσιμο και μείζονος σημασίας θέμα 

για όλη την κοινωνία , τους συμμετέχοντες και την Πολιτεία. 

 Η Cosmos Business Systems, υποστήριξε το έργο αυτό με συνέπεια και με μια άρτια 

ομάδα 30 μηχανικών που αντεπεξήλθαν σε κάθε τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά 

την προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων όσο και κατά την διάρκεια αυτών ώστε να μην 

παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής 

λειτουργία των συστημάτων. 

 Ο όμιλος της Cosmos διαθέτει ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο 

προσωπικό, μαζί με μια πολυετή εμπειρία που του δίνει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει 

σε μεγάλα και απαιτητικά έργα που συμβάλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στην 

Ελλάδα. 

 



  
  

  

 
 
 
 
 
 

 
 Σχετικά με την Cosmos Group 

 
Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus (LTD) 

συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

Ο κύκλος εργασιών της το 2019 ανήλθε στα 32 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις 

του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Βίκυ 

Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr. 
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